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ประกาศสํานักนายกรัฐมนตรี
เรื่อง ให้ข้าราชการพลเรือนพ้นจากตําแหน่ง
มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้า ฯ ให้ข้าราชการพลเรือนสามัญ ตําแหน่งประเภทบริหารระดับสูง
และตําแหน่งประเภทวิชาการระดับทรงคุณวุฒิ สังกัดส่วนราชการต่าง ๆ ซึ่งมีอายุครบ ๖๐ ปีบริบูรณ์
และต้องพ้นจากราชการเมื่อสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ ตามกฎหมายว่าด้วยบําเหน็จบํานาญข้าราชการ
พ้นจากตําแหน่ง รวม ๑๓๕ ราย ดังนี้
๑. สํานักนายกรัฐมนตรี จํานวน ๒๐ ราย
๑.๑ นางเตือนใจ สิน ธุว ณิก พ้นจากตําแหน่ง ผู้ตรวจราชการสํานักนายกรัฐมนตรี
สํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี
๑.๒ นางนิ ต ยา วงศ์ เดอรี พ้ น จากตํ า แหน่ ง ผู้ ต รวจราชการสํา นั ก นายกรัฐ มนตรี
สํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี
๑.๓ นางสาวสมลักษณ์ ส่งสัมพันธ์ พ้นจากตําแหน่ง ผู้ตรวจราชการสํานักนายกรัฐมนตรี
สํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี
๑.๔ นายสมบัติ วัฒน์พานิช พ้นจากตําแหน่ง ที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีฝ่ายข้าราชการประจํา
ด้านประสานกิจการภายในประเทศ (นักวิเคราะห์น โยบายและแผนทรงคุ ณ วุฒิ) สํานักเลขาธิการ
นายกรัฐมนตรี
๑.๕ นางปรารถนา สุทิน พ้นจากตําแหน่ง ที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีฝ่ายข้าราชการประจํา
ด้านประสานกิจการต่างประเทศ (นักวิเคราะห์นโยบายและแผนทรงคุณวุฒิ) สํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี
๑.๖ นายธวัชชัย สวัสดิ์สาลี พ้นจากตําแหน่ง รองเลขาธิการคณะรัฐมนตรี สํานักเลขาธิการ
คณะรัฐมนตรี
๑.๗ นายศิริ เลิศธรรมเทวี พ้นจากตําแหน่ง รองเลขาธิการคณะรัฐมนตรี สํานักเลขาธิการ
คณะรัฐมนตรี
๑.๘ นายพงษ์เทพ โพธิรังสิยากร พ้นจากตําแหน่ง ที่ปรึกษาด้านการต่อต้านการก่อการร้าย
และอาชญากรรมข้ามชาติ (นักการข่าวทรงคุณวุฒิ) กลุ่มงานที่ปรึกษา สํานักข่าวกรองแห่งชาติ
๑.๙ นางคมขํา ฉัตราคม พ้นจากตําแหน่ง ที่ปรึกษาด้านการพัฒนาระบบงานการข่าว
(นักการข่าวทรงคุณวุฒิ) กลุ่มงานที่ปรึกษา สํานักข่าวกรองแห่งชาติ
๑.๑๐ นายวรวิทย์ จําปีรัตน์ พ้นจากตําแหน่ง ผู้อํานวยการสํานักงบประมาณ
๑.๑๑ นางสาวนวรัตน์ อโนมะศิริ พ้นจากตําแหน่ง รองผู้อํานวยการสํานักงบประมาณ
๑.๑๒ นางสาวนิลุบล เครือนพรัตน์ พ้นจากตําแหน่ง รองผู้อํานวยการสํานักงบประมาณ
๑.๑๓ นายสุ ร ชั ย นิ ร ะ พ้ น จากตํ า แหน่ ง รองเลขาธิ ก ารสภาความมั่ น คงแห่ ง ชาติ
สํานักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ
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๑.๑๔ นายอดิศักดิ์ ตันยากุล พ้นจากตําแหน่ง รองเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติ
สํานักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ
๑.๑๕ นายอั ช พร จารุ จิ น ดา พ้ น จากตํ า แหน่ ง เลขาธิ ก ารคณะกรรมการกฤษฎี ก า
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
๑.๑๖ นายชาญวิทย์ ไกรฤกษ์ พ้นจากตําแหน่ง รองเลขาธิการ ก.พ. สํานักงาน ก.พ.
๑.๑๗ นางสุชาดา รังสินันท์ พ้นจากตําแหน่ง รองเลขาธิการ ก.พ. สํานักงาน ก.พ.
๑.๑๘ นางสาวอั จ ฉรา โกศั ล วั ฒ น์ พ้ น จากตํ า แหน่ ง ที่ ป รึ ก ษาระบบราชการ
(นักทรัพยากรบุคคลทรงคุณวุฒิ) สํานักงาน ก.พ.
๑.๑๙ นางเพ็ญจา อ่อนชิต พ้นจากตําแหน่ง รองเลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
๑.๒๐ นางสุวรรณี คํามั่น พ้นจากตําแหน่ง รองเลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
๒. กระทรวงการคลัง จํานวน ๖ ราย
๒.๑ นายนิ พิฐ อริย วงศ์ พ้น จากตํา แหน่ง ที่ ปรึ กษาด้า นพั ฒ นาการประเมิน ราคา
อสังหาริมทรัพย์ (นักวิเคราะห์นโยบายและแผนทรงคุณวุฒิ) กรมธนารักษ์
๒.๒ นางพุทธชาติ อรุณเวช พ้นจากตําแหน่ง ที่ปรึกษาด้านการบริหารเหรียญกษาปณ์
และทรัพย์สินมีค่า (นักวิเคราะห์นโยบายและแผนทรงคุณวุฒิ) กรมธนารักษ์
๒.๓ นางจิ ต รมณี สุ ว รรณพู ล พ้ น จากตํ า แหน่ ง ที่ ป รึ ก ษาด้ า นพั ฒ นาฐานภาษี
(นักวิเคราะห์นโยบายและแผนทรงคุณวุฒิ) กรมสรรพากร
๒.๔ นางสาวเพรามาตร หันตรา พ้นจากตําแหน่ง ที่ปรึกษาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร (นักวิชาการคอมพิวเตอร์ทรงคุณวุฒิ) กรมสรรพากร
๒.๕ นายประวิ ช สารกิ จ ปรี ช า พ้ น จากตํ า แหน่ ง ที่ ป รึ ก ษาด้ า นหนี้ ส าธารณะ
(เศรษฐกรทรงคุณวุฒิ) สํานักงานบริหารหนี้สาธารณะ
๒.๖ นางสาวกรรณิการ์ เอกเผ่าพันธุ์ พ้นจากตําแหน่ง ที่ปรึกษาด้านเศรษฐกิจการคลัง
(เศรษฐกรทรงคุณวุฒิ) สํานักงานเศรษฐกิจการคลัง
๓. กระทรวงการต่างประเทศ จํานวน ๑๒ ราย
๓.๑ นายจักริน ฉายะพงศ์ พ้นจากตําแหน่ง อธิบดีกรมพิธีการทูต
๓.๒ นายชัยยงค์ สัจจิพานนท์ พ้นจากตําแหน่ง เอกอัครราชทูต สถานเอกอัครราชทูต
ณ กรุงวอชิงตัน สหรัฐอเมริกา
๓.๓ นายนนทศิริ บุรณศิริ พ้นจากตําแหน่ง เอกอัครราชทูต สถานเอกอัครราชทูต
ณ กรุงพริทอเรีย สาธารณรัฐแอฟริกาใต้
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๓.๔ นายพลเดช วรฉัต ร พ้นจากตําแหน่ง เอกอัครราชทูต สถานเอกอัครราชทู ต
ณ กรุงโคลัมโบ สาธารณรัฐสังคมนิยมประชาธิปไตยศรีลังกา
๓.๕ นายพฤทธิพงศ์ กุลทนันทน์ พ้นจากตําแหน่ง เอกอัครราชทูต สถานเอกอัครราชทูต
ณ กรุงเอเธนส์ สาธารณรัฐเฮลเลนิก
๓.๖ นายมาวิน ตันอรรถนาวิน พ้นจากตําแหน่ง เอกอัครราชทูต สถานเอกอัครราชทูต
ณ กรุงอิสลามาบัด สาธารณรัฐอิสลามปากีสถาน
๓.๗ นายรัฐกิจ มานะทัต พ้นจากตําแหน่ง เอกอัครราชทูต สถานเอกอัครราชทูต
ณ กรุงอังการา สาธารณรัฐตุรกี
๓.๘ นายสมชาย เภาเจริญ พ้นจากตําแหน่ง เอกอัครราชทูต สถานเอกอัครราชทูต
ณ กรุงอาบูจา สหพันธ์สาธารณรัฐไนจีเรีย
๓.๙ นายสมศักดิ์ สุริยวงศ์ พ้นจากตําแหน่ง เอกอัครราชทูต สถานเอกอัครราชทูต
ณ กรุงปารีส สาธารณรัฐฝรั่งเศส
๓.๑๐ นายอุดมผล นิน นาท พ้น จากตําแหน่ง เอกอัครราชทูต สถานเอกอัครราชทูต
ณ กรุงออตตาวา แคนาดา
๓.๑๑ นายอุดมศักดิ์ ศรีธัญโกศ พ้นจากตําแหน่ง เอกอัครราชทูต สถานเอกอัครราชทูต
ณ กรุงเตหะราน สาธารณรัฐอิสลามอิหร่าน
๓.๑๒ นางสาวทัศนาวดี เมี้ยนเจริญ พ้นจากตําแหน่ง เอกอัครราชทูต สถานเอกอัครราชทูต
ณ กรุงบูคาเรสต์ โรมาเนีย
๔. กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา จํานวน ๑ ราย
นางธนิ ฏ ฐา เศวตศิ ลา มณี โ ชติ พ้ น จากตํ า แหน่ ง รองปลั ด กระทรวง สํ า นั ก งาน
ปลัดกระทรวง
๕. กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จํานวน ๓ ราย
๕.๑ นายศุภฤกษ์ หงษ์ภักดี พ้นจากตําแหน่ง รองปลัดกระทรวง สํานักงานปลัดกระทรวง
๕.๒ นายสามารถชาย จอมวิ ญ ญา พ้ น จากตํ า แหน่ ง ผู้ ต รวจราชการกระทรวง
สํานักงานปลัดกระทรวง
๕.๓ นางนนทินี เพ็ชญไพศิษฏ์ พ้นจากตําแหน่ง ผู้ตรวจราชการกระทรวง สํานักงาน
ปลัดกระทรวง
๖. กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จํานวน ๑๐ ราย
๖.๑ นายฉลอง เทพวิ ทั ก ษ์ กิ จ พ้ น จากตํ า แหน่ ง รองปลั ด กระทรวง สํ า นั ก งาน
ปลัดกระทรวง
๖.๒ นางนารี ณั ฐ รุ ณ ภัย พ้น จากตํา แหน่ง ผู้ต รวจราชการกระทรวง สํ านั ก งาน
ปลัดกระทรวง
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๖.๓ นางสุภาพร พิมลลิขิต พ้นจากตําแหน่ง ผู้ต รวจราชการกระทรวง สํานักงาน
ปลัดกระทรวง
๖.๔ นายชัยฤทธิ์ ดํารงเกียรติ พ้นจากตําแหน่ง อธิบดีกรมการข้าว
๖.๕ นายภูวเนตร ทองรุ่งโรจน์ พ้นจากตําแหน่ง วิศวกรใหญ่ที่ปรึกษาด้านวิศวกรรม
ชลประทาน (ด้านจัดสรรน้ําและบํารุงรักษา) (วิศวกรชลประทานทรงคุณวุฒิ) กรมชลประทาน
๖.๖ นายวิจักร อากัปกริยา พ้นจากตําแหน่ง อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
๖.๗ นายเกรียงศักดิ์ หงษ์โต พ้นจากตําแหน่ง อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน
๖.๘ นายสมเจตน์ ประทุ ม มิ น ทร์ พ้ น จากตํ า แหน่ ง ผู้ เ ชี่ ย วชาญด้ า นการผลิ ต พื ช
(นักวิชาการเกษตรทรงคุณวุฒิ) กรมวิชาการเกษตร
๖.๙ นางพรรณพิมล ชัญญานุวัตร พ้นจากตําแหน่ง อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร
๖.๑๐ นายประเสริฐ โกศัลวิตร พ้นจากตําแหน่ง อธิบดีกรมหม่อนไหม
๗. กระทรวงคมนาคม จํานวน ๒ ราย
๗.๑ พลตํารวจเอก วิเชียร พจน์โพธิ์ศรี พ้นจากตําแหน่ง ปลัดกระทรวง สํานักงาน
ปลัดกระทรวง
๗.๒ นายพงษ์วรรณ จารุเดชา พ้นจากตําแหน่ง ผู้ตรวจราชการกระทรวง สํานักงาน
ปลัดกระทรวง
๘. กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จํานวน ๔ ราย
๘.๑ นายชํ า นาญ เอกวั ฒ นโชตกู ร พ้ น จากตํ า แหน่ ง ผู้ ต รวจราชการกระทรวง
สํานักงานปลัดกระทรวง
๘.๒ นายนิทัศน์ ภู่วัฒนกุล พ้นจากตําแหน่ง อธิบดีกรมทรัพยากรน้ํา
๘.๓ นายมโนพัศ หัวเมืองแก้ว พ้นจากตําแหน่ง อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า
และพันธุ์พืช
๘.๔ นายสั น ติ บุ ญ ประคั บ พ้ น จากตํ า แหน่ ง เลขาธิ ก ารสํ า นั ก งานนโยบายและ
แผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
๙. กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร จํานวน ๒ ราย
๙.๑ นายจํานง แก้วชะฎา พ้นจากตําแหน่ง รองปลัดกระทรวง สํานักงานปลัดกระทรวง
๙.๒ นายสมบูรณ์ เมฆไพบูลย์วัฒนา พ้นจากตําแหน่ง รองปลัดกระทรวง สํานักงาน
ปลัดกระทรวง
๑๐. กระทรวงพลังงาน จํานวน ๒ ราย
๑๐.๑ นายณอคุณ สิทธิพงศ์ พ้นจากตําแหน่ง ปลัดกระทรวง สํานักงานปลัดกระทรวง
๑๐.๒ นายอํา นวย ทองสถิ ต ย์ พ้ น จากตํา แหน่ง อธิ บดีก รมพัฒ นาพลั ง งานทดแทน
และอนุรักษ์พลังงาน
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๑๑. กระทรวงพาณิชย์ จํานวน ๗ ราย
๑๑.๑ นางวัชรี วิมุกตายน พ้นจากตําแหน่ง ปลัดกระทรวง สํานักงานปลัดกระทรวง
๑๑.๒ นายนพดล สระวาสี พ้นจากตําแหน่ง รองปลัดกระทรวง สํานักงานปลัดกระทรวง
๑๑.๓ นายบุญนริศร์ สุวรรณพูล พ้นจากตําแหน่ง รองปลัด กระทรวง สํานักงาน
ปลัดกระทรวง
๑๑.๔ นายวีระชัย นพสุวรรณวงศ์ พ้นจากตําแหน่ง เอกอัครราชทูต คณะผู้แทนถาวรไทย
ประจําองค์การการค้าโลก ณ นครเจนีวา สมาพันธรัฐสวิส สํานักงานปลัดกระทรวง
๑๑.๕ นางปราณี ศิริพันธ์ พ้นจากตําแหน่ง อธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ
๑๑.๖ นางปัจฉิมา ธนสันติ พ้นจากตําแหน่ง อธิบดีกรมทรัพย์สินทางปัญญา
๑๑.๗ นายบรรยงค์ ลิ้มประยูรวงศ์ พ้นจากตําแหน่ง อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า
๑๒. กระทรวงมหาดไทย จํานวน ๑๘ ราย
๑๒.๑ นายณฐพลษ์ วิ เ ชี ย รเพริ ศ พ้ น จากตํ า แหน่ ง ผู้ ต รวจราชการกระทรวง
สํานักงานปลัดกระทรวง
๑๒.๒ นายประชา เตรัตน์ พ้น จากตําแหน่ง ผู้ตรวจราชการกระทรวง สํานักงาน
ปลัดกระทรวง
๑๒.๓ นายประดิ ษ ฐ์ สุ ค นธสวั ส ดิ์ พ้ น จากตํ า แหน่ ง ผู้ ต รวจราชการกระทรวง
สํานักงานปลัดกระทรวง
๑๒.๔ นายชวน ศิรินันท์พร พ้นจากตําแหน่ง อธิบดีกรมการปกครอง
๑๒.๕ นายบุญเชิด คิดเห็น พ้นจากตําแหน่ง อธิบดีกรมที่ดิน
๑๒.๖ นายวันชัย สุทิน พ้นจากตําแหน่ง ผู้ว่าราชการจังหวัดกําแพงเพชร
๑๒.๗ นายเริงศักดิ์ มหาวินิจฉัยมนตรี พ้นจากตําแหน่ง ผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา
๑๒.๘ นายจําลอง โพธิ์สุข พ้นจากตําแหน่ง ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยนาท
๑๒.๙ นายชุมพร แสงมณี พ้นจากตําแหน่ง ผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน
๑๒.๑๐ นายประมุข ลมุล พ้นจากตําแหน่ง ผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี
๑๒.๑๑ นายปรีชา เรืองจันทร์ พ้นจากตําแหน่ง ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก
๑๒.๑๒ นายจิรายุทธ วัจนะรัตน์ พ้นจากตําแหน่ง ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์
๑๒.๑๓ นางนฤมล ปาลวัฒน์ พ้นจากตําแหน่ง ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน
๑๒.๑๔ นายธวัชชัย เทอดเผ่าไทย พ้นจากตําแหน่ง ผู้ว่าราชการจังหวัดลําปาง
๑๒.๑๕ นายจุลภัทร แสงจันทร์ พ้นจากตําแหน่ง ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร
๑๒.๑๖ นายถาวร พรหมมีชัย พ้นจากตําแหน่ง ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี
๑๒.๑๗ นายสุภัทร์ ศรีสุนทรพินิต พ้นจากตําแหน่ง ผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี
๑๒.๑๘ นายเฉลิมชัย เฟื่องคอน พ้นจากตําแหน่ง ผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์
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๑๓. กระทรวงยุติธรรม จํานวน ๑ ราย
พันตํารวจเอก โภคพิบูลย์ โปตระนันทน์ พ้นจากตําแหน่ง เลขาธิการคณะกรรมการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ สํานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
ในภาครัฐ
๑๔. กระทรวงแรงงาน จํานวน ๔ ราย
๑๔.๑ นายสมเกี ย รติ ฉายะศรี ว งศ์ พ้ น จากตํ าแหน่ ง ปลัด กระทรวง สํา นัก งาน
ปลัดกระทรวง
๑๔.๒ นายปกรณ์ อมรชี วิ น พ้ น จากตํ า แหน่ ง รองปลั ด กระทรวง สํ า นั ก งาน
ปลัดกระทรวง
๑๔.๓ นายพูลศักดิ์ เศรษฐนัน ท์ พ้นจากตําแหน่ง รองปลัด กระทรวง สํานักงาน
ปลัดกระทรวง
๑๔.๔ นายอาทิตย์ อิสโม พ้นจากตําแหน่ง อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
๑๕. กระทรวงวัฒนธรรม จํานวน ๓ ราย
๑๕.๑ นางปริ ศ นา พงษ์ ทั ด ศิ ริ กุ ล พ้ น จากตํ า แหน่ ง ปลั ด กระทรวง สํ า นั ก งาน
ปลัดกระทรวง
๑๕.๒ นายการุณ สุท ธิภูล พ้น จากตําแหน่ง ผู้ต รวจราชการกระทรวง สํานักงาน
ปลัดกระทรวง
๑๕.๓ นางวิ ไ ล วิ ท ยานารถไพศาล พ้ น จากตํ า แหน่ ง ผู้ ต รวจราชการกระทรวง
สํานักงานปลัดกระทรวง
๑๖. กระทรวงศึกษาธิการ จํานวน ๙ ราย
๑๖.๑ นางพนิ ต า กํ าภู ณ อยุธ ยา พ้ นจากตํ าแหน่ง ปลัด กระทรวง สํ านักงาน
ปลัดกระทรวง
๑๖.๒ นายสมบัติ สุว รรณพิทักษ์ พ้น จากตําแหน่ง รองปลัดกระทรวง สํานักงาน
ปลัดกระทรวง
๑๖.๓ นายธวัช ชลารักษ์ พ้น จากตําแหน่ง ผู้ต รวจราชการกระทรวง สํานักงาน
ปลัดกระทรวง
๑๖.๔ นายเกีย รติศักดิ์ เสนไสย พ้ นจากตําแหน่ง ที่ปรึกษาด้านเทคโนโลยีร ะบบ
สารสนเทศ (นักวิชาการศึกษาทรงคุณวุฒิ) สํานักงานปลัดกระทรวง
๑๖.๕ นายสุรพล รัตนไชย พ้นจากตําแหน่ง ที่ปรึกษาด้านระบบบริหารจัดการศึกษา
(นักวิชาการศึกษาทรงคุณวุฒิ) สํานักงานปลัดกระทรวง
๑๖.๖ นายชิน ภัท ร ภูมิรัต น พ้น จากตําแหน่ง เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
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๑๖.๗ นางเบญจลั ก ษณ์ น้ํ า ฟ้ า พ้ น จากตํ า แหน่ง รองเลขาธิ การคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
๑๖.๘ นางอรทั ย มู ล คํ า พ้ น จากตํ า แหน่ ง ที่ ป รึ ก ษาด้ า นพั ฒ นาระบบเครื อ ข่ า ย
และการมีส่วนร่วม (นักวิชาการศึกษาทรงคุณวุฒิ) สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
๑๖.๙ นางสาวสุนัน ทา แสงทอง พ้นจากตําแหน่ง ที่ปรึกษาด้านนโยบายและแผน
(นักวิชาการศึกษาทรงคุณวุฒิ) สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
๑๗. กระทรวงสาธารณสุข จํานวน ๒๖ ราย
๑๗.๑ นายชูศักดิ์ หงส์ลดารมภ์ พ้นจากตําแหน่ง นายแพทย์ทรงคุณวุฒิ (ด้านเวชกรรม
สาขาศัลยกรรม) กลุ่มงานศัลยกรรม โรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์ สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด
นครสวรรค์ สํานักงานปลัดกระทรวง
๑๗.๒ นายดนุ พ งษ์ สาเขตร์ พ้ น จากตํ า แหน่ ง นั ก วิ เ คราะห์ น โยบายและแผน
ทรงคุณวุฒิ (ด้านแผนยุทธศาสตร์สาธารณสุข) กลุ่มที่ปรึกษาระดับกระทรวง สํานักงานปลัดกระทรวง
๑๗.๓ นายทวี โชติ พิ ท ยสุ น นท์ พ้ น จากตํ า แหน่ ง ผู้ ท รงคุ ณ วุ ฒิ ด้ า นเวชกรรม
สาขากุมารเวชกรรม (นายแพทย์ทรงคุณวุฒิ) สํานักงานปลัดกระทรวง
๑๗.๔ นายพินิจ หิรัญโชติ พ้นจากตําแหน่ง นายแพทย์ท รงคุณวุฒิ (ด้านเวชกรรม
สาขาศัลยกรรม) กลุ่มงานศัลยกรรม โรงพยาบาลนครปฐม สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดนครปฐม
สํานักงานปลัดกระทรวง
๑๗.๕ นายไพโรจน์ วราชิต พ้นจากตําแหน่ง นายแพทย์ทรงคุณวุฒิ (ด้านเวชกรรม
สาขาศั ลยกรรม) กลุ่มงานศัลยกรรม โรงพยาบาลหาดใหญ่ สํานัก งานสาธารณสุ ข จังหวั ดสงขลา
สํานักงานปลัดกระทรวง
๑๗.๖ นายรณไตร เรืองวีรยุทธ พ้นจากตําแหน่ง นายแพทย์ทรงคุณวุฒิ (ด้านเวชกรรม)
กลุ่มงานเวชกรรมสังคม โรงพยาบาลแม่สอด สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดตาก สํานักงานปลัดกระทรวง
๑๗.๗ นายสุวิทย์ วิบุลผลประเสริฐ พ้นจากตําแหน่ง ผู้ทรงคุณวุฒิด้านควบคุมป้องกันโรค
(ด้านวิจัย) (นักวิชาการสาธารณสุขทรงคุณวุฒิ) สํานักงานปลัดกระทรวง
๑๗.๘ นายสุเจตน์ เลิศเอนกวัฒนา พ้นจากตําแหน่ง นายแพทย์ทรงคุณวุฒิ (ด้านเวชกรรม
สาขาอายุรกรรม) กลุ่มงานอายุรกรรม โรงพยาบาลหนองคาย สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดหนองคาย
สํานักงานปลัดกระทรวง
๑๗.๙ นายสุเมธ ภัทรวรธรรม พ้นจากตําแหน่ง นายแพทย์ทรงคุณวุฒิ (ด้านเวชกรรม
สาขาศัลยกรรม) กลุ่มงานศัลยกรรม โรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์ สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด
นครสวรรค์ สํานักงานปลัดกระทรวง
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๑๗.๑๐ นางปานิตา ปทีปวณิช พ้นจากตําแหน่ง นายแพทย์ทรงคุณวุฒิ (ด้านเวชกรรม
สาขาอายุ ร กรรม) กลุ่ มงานอายุร กรรม โรงพยาบาลลํา ปาง สํา นักงานสาธารณสุข จังหวัด ลํ าปาง
สํานักงานปลัดกระทรวง
๑๗.๑๑ นางวิลาวัณย์ จึงประเสริฐ พ้นจากตําแหน่ง อธิบดีกรมการแพทย์
๑๗.๑๒ นายเกียรติยศ โคมิน พ้นจากตําแหน่ง นายแพทย์ทรงคุณวุฒิ ด้านเวชกรรม
สาขาโสต ศอ นาสิ ก กลุ่ม ศูน ย์ก ารแพทย์เ ฉพาะทางด้ านโสต ศอ นาสิก กลุ่ม ภารกิ จวิ ชาการ
โรงพยาบาลราชวิถี กรมการแพทย์
๑๗.๑๓ นายทวีศักดิ์ โชติวัฒนพงษ์ พ้นจากตําแหน่ง นายแพทย์ทรงคุณวุฒิ ด้านเวชกรรม
สาขาศัลยกรรม กลุ่มงานศัลยศาสตร์ กลุ่มภารกิจวิชาการ สถาบันโรคทรวงอก กรมการแพทย์
๑๗.๑๔ นายไพบู ล ย์ จิ ว ะไพศาลพงศ์ พ้ น จากตํ า แหน่ ง นายแพทย์ ท รงคุ ณ วุ ฒิ
ด้านเวชกรรม สาขาศัลยกรรม กลุ่มงานศัลยศาสตร์ กลุ่มภารกิจวิชาการ โรงพยาบาลราชวิถี กรมการแพทย์
๑๗.๑๕ นายสุกิจ พันธุ์พิมานมาศ พ้นจากตําแหน่ง นายแพทย์ทรงคุณวุฒิ ด้านเวชกรรม
สาขาศัลยกรรม กลุ่มงานศัลยศาสตร์ กลุ่มภารกิจวิชาการ โรงพยาบาลราชวิถี กรมการแพทย์
๑๗.๑๖ นางสาวรั ต โนทั ย พลั บ รู้ ก าร พ้ น จากตํ า แหน่ ง นายแพทย์ ท รงคุ ณ วุ ฒิ
ด้านเวชกรรม สาขากุมารเวชกรรม กลุ่มงานกุมารเวชศาสตร์ กลุ่มภารกิจวิชาการ สถาบันสุขภาพเด็ก
แห่งชาติมหาราชินี กรมการแพทย์
๑๗.๑๗ นางสาวศิริเพ็ญ กัลยาณรุจ พ้นจากตําแหน่ง นายแพทย์ทรงคุณวุฒิ ด้านเวชกรรม
สาขากุมารเวชกรรม กลุ่มงานกุมารเวชศาสตร์ กลุ่มภารกิจวิชาการ สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี
กรมการแพทย์
๑๗.๑๘ นางสายพิน ตั้งครัชต์ พ้นจากตําแหน่ง นายแพทย์ทรงคุณวุฒิ ด้านเวชกรรม
สาขารังสีวิทยา กลุ่มงานรังสีรักษา กลุ่มภารกิจวิชาการ สถาบันมะเร็งแห่งชาติ กรมการแพทย์
๑๗.๑๙ นายชวลิต มังคละวิรัช พ้นจากตําแหน่ง นายแพทย์ทรงคุณวุฒิ (ด้านเวชกรรม
ป้องกัน ) กลุ่ม งานพัฒ นารูปแบบการควบคุมโรค กลุ่ มโรคติ ด ต่อทางเพศสัม พัน ธ์ สํานักโรคเอดส์
วัณโรค และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ กรมควบคุมโรค
๑๗.๒๐ นายอนุพงศ์ ชิตวรากร พ้นจากตําแหน่ง นายแพทย์ทรงคุณวุฒิ (ด้านเวชกรรม
ป้องกัน ) กลุ่มงานวิจัย ทางคลินิ ก กลุ่มโรคติด ต่อ ทางเพศสัมพั น ธ์ สํานักโรคเอดส์ วั ณ โรค และ
โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ กรมควบคุมโรค
๑๗.๒๑ นางเพชรศรี ศิรินิรันดร์ พ้นจากตําแหน่ง นายแพทย์ทรงคุณวุฒิ (ด้านเวชกรรม
ป้องกัน) กลุ่มงานวิจัยการให้บริการทางการแพทย์และสังคม กลุ่มโรคเอดส์ สํานักโรคเอดส์ วัณโรค
และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ กรมควบคุมโรค
๑๗.๒๒ นายสมชัย นิจพานิช พ้นจากตําแหน่ง อธิบดีกรมพัฒนาการแพทย์แผนไทย
และการแพทย์ทางเลือก

เล่ม ๑๓๐ ตอนพิเศษ ๑๑๓ ง

หน้า ๑๔
ราชกิจจานุเบกษา

๕ กันยายน ๒๕๕๖

๑๗.๒๓ นายนิพนธ์ โพธิ์พัฒนชัย พ้นจากตําแหน่ง อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
๑๗.๒๔ นายสมศักดิ์ ชุณหรัศมิ์ พ้นจากตําแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุข ทรงคุณวุฒิ
(ด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม) กรมอนามัย
๑๗.๒๕ นางสาวนิ พ รรณพร วรมงคล พ้ น จากตํ า แหน่ ง นายแพทย์ ท รงคุ ณ วุ ฒิ
(ด้านส่งเสริมสุขภาพ) กรมอนามัย
๑๗.๒๖ นางสาวยุพิน ลาวัณย์ประเสริฐ พ้นจากตําแหน่ง ผู้ทรงคุณวุฒิด้านความปลอดภัย
และประสิท ธิ ผ ลของผลิ ต ภั ณ ฑ์แ ละการใช้ ผ ลิ ต ภั ณ ฑ์ ด้ า นสาธารณสุ ข (นั ก วิ ช าการอาหารและยา
ทรงคุณวุฒิ) สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา
๑๘. กระทรวงอุตสาหกรรม จํานวน ๕ ราย
๑๘.๑ นางสาวกฤษณา รวยอาจิณ พ้นจากตําแหน่ง รองปลัดกระทรวง สํานักงาน
ปลัดกระทรวง
๑๘.๒ นายพงษ์เทพ จารุอําพรพรรณ พ้นจากตําแหน่ง ผู้ตรวจราชการกระทรวง
สํานักงานปลัดกระทรวง
๑๘.๓ นายวี ร นั น ท์ นี ล ดานุ ว งศ์ พ้ น จากตํ า แหน่ ง ผู้ ต รวจราชการกระทรวง
สํานักงานปลัดกระทรวง
๑๘.๔ นายโสภณ ผลประสิทธิ์ พ้นจากตําแหน่ง อธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม
๑๘.๕ นายเสน่ห์ นิย มไทย พ้นจากตําแหน่ง อธิบดีกรมอุตสาหกรรมพื้น ฐานและ
การเหมืองแร่
ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ เป็นต้นไป
ประกาศ ณ วันที่ ๔ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๖
ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ
ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร
นายกรัฐมนตรี

